
SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty v Košiciach k vymenovaniu 

MUDr. Evy Feketeovej, PhD., 

odbornej asistentky Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UN LP v Košiciach, Tr. SNP 1 v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania neurológia 

___________________________________________________________________________ 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. sa narodila v roku 1970 v Liptovskom Mikuláši, po maturite na 

gymnáziu študovala v rokoch 1989-1995 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte 

v Košiciach a po jej úspešnom ukončení získala titul MUDr. 

Po ukončení štúdia bola v rokoch 1995-1996 dennou študentkou doktorandského štúdia na 

Ústave normálnej a patologickej fyziológie UPJŠ LF. Od roku 1996 pracovala ako sekundárny lekár na 

Neurologickej klinike FN LP v Košiciach. Od roku 2006 nastúpila na miesto odbornej asistentky 

Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UN LP v Košiciach. 

 

Kvalifikačné predpoklady 

 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. ukončila v roku 1999 špecializačné štúdium v odbore neurológia 

prvého stupňa (Slovenská postgraduálna akadémia medicíny), v roku 2007 špecializačné štúdium 

v odbore neurológia druhého stupňa (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave). 

Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce: Architektúra spánku u pacientov s obštrukčným 

spánkovým apnoickým syndrómom získala MUDr. Eva Feketeová v roku 2008 vedecko-akademickú 

hodnosť philosophiae doctor vo vednom odbore: 51-02-9 Normálna a patologická fyziológia na UPJŠ 

LF v Košiciach. 

Odborné vedomosti si dopĺňala paralelne v somnológii  (2011- 4. kurs spánkové medicíny- akreditačná 

skúška, Praha ČR, 2012 - 1st Alpine Summer Course on Sleep Medicine, Lugano, Switzerland) 

a epileptológii (2009- 3rd Migrating Course on Epilepsy, Prúhonice, ČR, 2012- Intensive Epilepsy Course 

of the EZE- 2012, Erlangen, Germany). 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. sa od začiatku klinickej praxe systematicky venuje poruchám 

spánku a bdenia, od roku 2017 vedie Ambulanciu pre poruchy spánku a bdenia (Spánkové 

laboratórium) na Neurologickej klinike UPJŠ a UN LP v Košiciach, zaradenú do siete ambulancií pre 

zriedkavé ochorenie s hypersomniou s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne so somnologickou 

praxou vykonáva konzultačnú činnosť pre pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou a autoimunitné 



encefalitídy a úzko spolupracuje s epileptologickými pracoviskami na Neurologických klinikách v Prahe 

a v Brne v ČR. 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. je členkou Slovenskej neurologickej spoločnosti, Slovenskej ligy 

proti epilepsii. Od založenia Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny, organizačnej zložky SLS, v roku 

2014, pracuje ako jej podpredsedníčka. 

Je členkou Európskej narkoleptickej siete (EU-NN) a Európskej spoločnosti pre výskum spánku (ESRS). 

 

Hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti. 

 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Neurologickej klinike UPJŠ LF od 

1.2.2006 nepretržite. Vedie praktické cvičenia a prednášky z vybraných kapitol v predmetoch 

Neurológia 1 a 2, Neurológia, Spánková medicína, v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch 

Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, General Medicine, Dental Medicine, Ošetrovateľstvo. 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. vedie diplomové práce študentov všeobecného lekárstva 

v slovenskom a anglickom jazyku, viedla 13 a oponovala 14 záverečných prác z odboru neurológia. 

Podieľala sa na vedení 5 úspešných krúžkov ŠVOČ. 

Pôsobí ako školiteľ a člen lektorského zboru v príprave pred špecializačnou skúškou z odboru 

Neurológia (bola a je školiteľkou 17 lekárov) a certifikovanej pracovnej činnosti Somnológia na UPJŠ 

LF. 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. pracovala ako konzultant úspešne obhájenej dizertačnej práce 

“Faktory kognitívnej dysfunkcie u pacientov s epilepsiou.”  

Je spoluautorkou 3 učebníc s autorským podielom 5,1 AH (k dátumu odovzdania habilitačného 

spisu 2 učebnice 4,15AH). 

 

Hodnotenie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti 

 

Vedecko-výskumná činnosť MUDr. Evy Feketovej, PhD. je zameraná na tri oblasti: somnológia, 

epileptológia, priónové a infekčné ochorenia nervového systému. 

Výskum v oblasti spánkovej medicíny začala v 1. spánkovom laboratóriu na území Slovenska 

po ukončení vysokoškolského štúdia ako interná doktorandka na Ústave patologickej fyziológie UPJŠ 

LF, kde sa venovala problematike obštrukčného spánkového apnoe. Zmenou pracoviska spoluzakladala 

spánkové laboratórium na Neurologickej klinike UPJŠ LF so zameraním na poruchy spánku s 

hypersomnolenciou. Výsledky 25 ročnej klinickej praxe zúročila v založení celoslovenskej databázy 

pacientov s narkolepsiou. Zriedkavosť týchto ochorení s prevalenciou nižšou ako 1/2000 obyvateľov 

neumožňuje sledovať genetickú analýzu a efekt environmentálnych a ďalších faktorov pri rozvoji 



týchto ochorení v jednej krajine, preto je v tejto oblasti nevyhnutná medzinárodná spolupráca, a preto 

veľmi pozitívne hodnotím zapojenie MUDr. Feketeovej do medzinárodnej databázy v rámci Európskej 

narkoleptickej siete, kde reprezentuje Slovensko od roku 2014, čo vyústilo aj do spoluautorstva, ale aj 

prvoautorstva viacerých publikácií v popredných časopisoch venujúcich sa problematike spánkovej 

medicíny s impakt faktorom od 3,1 do 5,1.  

Od roku 2015 sa MUDr. Eva Feketeová, PhD. podieľa na spolupráci vo výskume prodromálnych 

markerov Parkinsonovej choroby na Neurologickej klinike UPJŠ LF so zreteľom na REM parasomnie, 

bola spoluriešiteľkou APVV grantu ktorý bol agentúrou APVV vybraný medzi najúspešnejšími 

ukončenými projektami výzvy VV 2014 vo všetkých oblastiach vedy a techniky a je súčasťou 

pripravovanej publikácie v roku 2020, výstupy ktorých je spoluautorkou sú v časopisoch s IF 5,1 a 8,6. 

Ku dňu podania habilitačného spisu MUDr. Eva Feketeová, PhD. publikovala 42 pôvodných 

vedeckých prác (10 prvý/korešpondujúci autor), z toho 11 výstupov kategórie A (3 

prvý/korešpondujúci autor) na ktorých bolo 157 ohlasov, k 1. novembru je to 180. K 1. novembru je 

v databáze Scopus evidovaných 26 prác, v databáze WoS 20 prác, z toho v 9 prácach je prvým/ 

korešpondujúcim autorom so 169 citáciami v databáza SCOPUS a 267 v databáze WoS, , aktuálny H-

index podľa WoS je 6, 1 práca je prijatá na publikáciu. Kumulatívny impakt faktor habilitantky je 45,1. 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. obdržala cenu zo Slovenskej neurologickej spoločnosti za najlepšiu 

kazuistiku v roku 2014 a bola spoluautorkou najlepšej vedeckej publikácie v roku 2017. 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. sa zúčastnila na riešení 9 grantových projektov, z toho 2x 

štrukturálne fondy EÚ: Operačný program Výskum a vývoj (1x riešiteľka, 1x manažérska pozícia), 2 x 

APVV, 4x VEGA (dvakrát zástupca hlavného riešiteľa) a 1x KEGA ako riešiteľka. 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. okrem prednášok na medzinárodných podujatiach bola pozvaná 

ako prednášateľ na výučbových kurzoch: Central European Sleep Training Course: Budapest 2017, 

Bucharest 2016, Zagreb 2015. 

MUDr. Eva Feketeová, PhD je považovaná za významnú odborníčku v oblasti spánkovej 

medicíny na Slovensku aj v zahraničí a patrí k popredným odborníkom v oblasti epileptológie na 

Slovensku, v obidvoch oblastiach presahuje konzultačná činnosť hranice nášho regiónu. 

MUDr. Eva Feketeová, PhD. predložila habilitačnú prácu na tému: Narkolepsia s nedostatkom 

hypokretínu: multifaktoriálne ochorenie. Práca je napísaná na 171 stranách, obsahuje 64 strán 

samotného textu. V habilitačnej práci je citovaných 207 literárnych zdrojov. Príloha zahŕňa osem 

publikovaných prác kategórie A, ktoré vznikli na základe národnej databázy a/alebo spolupráce v rámci 

Európskej narkoleptickej siete. Všetci traja oponenti prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., doc. MUDr. 

Vladimír Donáth, CSc. a doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD. hodnotili prácu kladne a odporučili ju prijať 

k habilitačnému konaniu. 

 



Záver habilitačnej komisie 

 

Habilitačná komisia po zhodnotení osobnostných vlastností MUDr. Evy Feketeovej, PhD., jej 

dlhodobej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej činnosti, ako aj na 

základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému 

„Nedostatok hypokretínu pri narkolepsii a jeho príčiny“ konštatuje, že MUDr. Eva Feketeová, PhD. 

spĺňa podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedeckopedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika, Lekárskej fakulte v Košiciach. 

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika udeliť MUDr. Eve Feketeovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania neurológia. 

 

V súlade s rozhodnutím rektora č. 6/2020 zo dňa 30.03.2020, vzhľadom na epidemiologickú situáciu 

súvisiacu s ochorením COVID-19 a Uznesenie vlády SR č. 645/2020 k zákazu zhromažďovania zo dňa 

13.10.2020, sa členovia habilitačnej komisie a oponenti zúčastnili obhajoby habilitačnej práce 

dištančne prostredníctvom MS Teams. 

 

V Košiciach 08.12.2020  

 

Členovia habilitačnej komisie:  

 

Predseda: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. 

profesor neurológie 

 

Členovia: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 

profesor neurológie 

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.  

profesor neurológie 

 

 


